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چکیده

به بیان ساده اینترنت اشیا به توانایی ارتباط تمامی اشیایی که اطراف ما هستند ،از طریق اینترنت
تعریف میشود  .اینترنت اشیا از دو واژه تﺸﮑیﻞ شده است ،ابتدا اینترنت که نﺸان از مبتنی بر  IPبودن آن است
و سﭙﺲ اشیا که نﺸان دهنده اشیا و دستﮕاههاي نامتﺠانﺲ است که میﺧواهند به هﻢ متﺼﻞ شده و به تبادل
داده بﭙردازند .در این فناوري میﻠیاردها شیء میتوانند با یﮑدیﮕر و با مﺤیﻂ اطراف ﺧود ارتباط برﻗرار کنند و به
تبادل اطﻼﻋات بﭙردازند .این تبادل اطﻼﻋات بین اشیا و انسان روند زندﮔی را به سرﻋت تﻐییر داده است .اینترنت
اشیا بعنوان یﮏ فناوري نوﻇﻬور با ترکیﺐ دو ﻋرﺻه ي دیﺠیتاﻟی و فیﺰیﮑی ،دسترسی به فناوري اطﻼﻋات را
ﮔستردهتر ساﺧته است و همﭽنانﮑه به سمت فراﮔیر شدن ﭘیﺶ میرود زندﮔی انسانﻬا را هر ﭼه بیﺸترتﺤت
اﻟﺸعاع ﺧود ﻗرار ﺧواهد داد .درمان ازطریق اینترنت اشیا نوﻋی فناوري است که حسﮕرهاي بیسیﻢ را در تﺠﻬیﺰات
ﭘﺰشﮑی تعبیه میﮑند ،سﭙﺲ بیماران و کادر بیمارستان و تﺠﻬیﺰات را به اینترنت مﺠﻬﺰ و بﻬﻢ متﺼﻞ میﮑند تا
انقﻼبی بسوي ﭘﺰشﮑی مدرن شاهد باشیﻢ.
این فناوري با تمامی ابعاد آن ،ﮔرﭼه در هسته ﺧود بر شبﮑه و اتﺼاالت آن بنا نﻬاده شده ،به ﻟﺤاظ تﺤقیقاتی
ترکیبی از زمینههاي مختﻠف دانﺶ را شامﻞ میﺸود .دراین مقاﻟه ابتدا فناوريهاي مختﻠف اتﺼال و تعامﻞ که در
اینترنت اشیاء براي تبادل اطﻼﻋات میان دستﮕاهﻬا مورد استفاده ﻗرارمیﮕیرد ،بررسیشده و سﭙﺲ به بررسی
کاربردها ،ﭼاﻟﺸﻬا و همﭽنین ﭘیاده سازي اینترنت اشیاء در حوزه ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی ﭘرداﺧته ﺧواهد شد و در ﭘایان نیﺰ
با توجه به شیوع روزافﺰون ویروس کرونا(کووید )19فناوريهاي ﭘﺰشﮑی هوشمندي که با حداﻗﻞ تماس با فرد
ناﻗﻞ بیماري ،کمﮏ شایانی در این حوزه داشته است ،بررسی ﺧواهد شد.
کلمات کلیدی :اینترنت اشیاء ،پزشکی هوشمند ،سالمت هوشمند ،مزایای اینترنت اشیاء ،چالشهای اینترنت اشیاء ،ویروس کووید19
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Abstract
Simply put, the Internet of Things (IoT) is defined as the ability to
connect all the objects around us, through the internet. The Internet of Things is
composed of two words, First internet that shows IoT is based on IP and then
objects that represent objects and disparate devices wanting to connect and their
data exchange. In this technology, billions of objects can communicate with
each other and with their surroundings and to exchange information. The
exchange of information between objects and human life has changed quickly.
The IoT as an emerging technology by combining digital and physical realms,
has expanded access to information technology and improved human life under
his influence. The IoT therapy is a technology that incorporates wireless
sensors into medical equipment, then equips and connects patients and hospital
staff and equipment to the Internet to revolutionize modern medicine.
Although this technology, with all its dimensions, is based on its core network
and connections, It is a combination of different fields of knowledge in terms of
research. In this article, we first examine the various connection and interaction
technologies used in the IoT to exchange information between devices, and
then inspect the applications, challenges, and implementation of the IoT in the
field of medical sciences. Finally, given the growing prevalence of Coronavirus
(covid-19), smart medical technologies that have been helpful, to minimize
contact with the patient will be discussed.
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دیﺠیتال داشته باشند و به کامﭙیوترها اجازه دهند

 - 1مقدمه

آنها را سازماندهی و مدیریت کنند .در اینترنت

امروزه دنیاي فناوري با یﮏ ﭘدیده رو به رشد مواجه

سنتی انسانها جﺰء اساسی هستند و به ﻋنوان

است و آن اینترنت اشیاء یعنی اتﺼال شبﮑهاي تمام

کاربران آن به حساب میآیند .حﻀور انسان در این

وسایﻞ در زندﮔی بﺸر به یﮑدیﮕر است .هدف از

سیستﻢ ضروري است ،زیرا کنترل و مدیریت آن در

اینترنت اشیاء فراهﻢ کردن یﮏ زیرساﺧت براي

دست انسان میباشد .در نتیﺠه هوش یﮏ انسان

ساده کردن مبادالت بین اشیاء به روشی امن و ﻗابﻞ

میتواند کنترلکننده ﻋیﺐها ،نقﺺها و یا مﺸﮑﻼت

اطمینان میباشد].[1

بوجود آمده باشد .اما اینترنتاشیاء ،مﺤیطی براي

اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هﻢ متﺼﻞ

تبادل اطﻼﻋات مابین اشیا است .در واﻗع در این

میکند وﻟی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هﻢ

سیستﻢ ،اشیاء کاربران اﺻﻠی به شمار میروند.

متﺼﻞ میشوند .اینترنت اشیا ( )1IOTبه طور کﻠی

اینترنتاشیاء تﻼش میﮑند که دﺧاﻟت انسانها را در

به بسیاري از اشیا و وسایﻞ مﺤیﻂ ﭘیرامون ما از

سنﺠﺶ و تﻐذیه اطﻼﻋات به حداﻗﻞ برساند و این

ماشین ﻟباسﺸویی ،یخﭽال ،تﻠویﺰیون ﮔرفته تا

کارها را به ﺧودي ﺧود براي اشیا فراهﻢ آورد .براي

سیستﻢهاي تﻬویه ،روشنایی منازل و ادارهها اشاره

نمونه کنترلکردن یﮏ هواﭘیما به ﺻورت کامﻞ

دارد که به شبﮑه اینترنت متﺼﻞ شده و میتوانند

میتواند از طریق اینترنتاشیاء انﺠام شود [.]2

توسﻂ برنامههاي کاربردي موجود در تﻠفنﻬاي

اینترنتاشیا از سه ﻋنﺼر سختافﺰار ،میانافﺰار و

هوشمند و تبﻠت کنترل و مدیریت شوند.

نمایﺶ تﺸﮑیﻞ شده است .ﻋنﺼر سختافﺰار

 -2اینترنت اشیاء

متﺸﮑﻞ از حسﮕرهاي حاوي باتري ،مﺤركها یا راه
2

اندازها و سیستﻢهايارتباطی است .حسﮕرها ،دادهها

در سال  1999مطرح شد و هدف از آن ارائه حاﻟت

را از نواحی نﻈارت کننده جمعآوري میکنند و

ﭘیﺸرفته ارتباطات بین سیستمﻬاي مختﻠف و

سختافﺰار ارتباطی آنﻬا ،دادههايجمعآوري شده را

دستﮕاهﻬا و همﭽنین تسﻬیﻞ تعامﻞ انسان با مﺤیﻂ

به ﻋنﺼر میانافﺰار میفرستد .مقدار زیادي از دادهها

مﺠازي بود و جﻬانی را توﺻیف کرد که در آن هر

که توسﻂ میانافﺰار دریافتشدهاند ،ﭘردازش میشود

ﭼیﺰي ،از جمﻠه اشیا بیجان ،براي ﺧود هویت

و بوسیﻠه ابﺰار متنوع آناﻟیﺰ داده براي استخراج

اینترنت اشیاء براي اوﻟین بار توسﻂ کوین اشتون

اطﻼﻋات ﻗابﻞ تفسیر ،تﺠﺰیه وتﺤﻠیﻞ میشود .ﻋنﺼر
Internet Of Things

1

Kevin Ashton

2

نمایﺶ مسﺌول دیدن بﺼري دادههاي ﭘردازش شده
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و نتایﺞ در شﮑﻞ ﻗابﻞﺧواندن میباشد ،همﭽنین

رادیوي فرستنده و ﮔیرنده و باتري تﺸﮑیﻞ شده

جستﺠوهاي کاربر را دریافت میکند و آنﻬا را به

است.

ﻋنﺼر میانافﺰار میرساند تا اﻗدامات الزم ﺻورت

با توجه به دامنه ارتباطات هر ﮔره شبﮑه حسﮕر بی

بﮕیرد .درحاﻟیﮑه ،دادهها جمعآوري و منتقﻞ

سیﻢ ،ﭼند هاب اطﻼﻋات را بین منبع و ایستﮕاه

میشوند ،انرژي مﺤدود باتري ﻋناﺻر سختافﺰاري

ﭘایه بازﭘخﺶ میﮑند .دادههاي مورد نیاز توسﻂ

نیﺰ مﺼرف میشود .هر ﭼه دادههاي جمعآوريشده

سنسور بیسیﻢ ازطریق همﮑاري میان ﮔرههاي

و تﺤﻠیﻞشده بیﺸتر باشند ،درستی و دﻗت اطﻼﻋات

مختﻠف جمعآوري شده و سﭙﺲ به ﮔره سینﮏ

استخراج شده بیﺸتر میشود ،اما هﻢزمان انرژي

ارسال میﺸود .در اینﺠا شبﮑه ارتباطی بﺼورت ﭘویا

بیﺸتري مﺼرف میشود .بخاطر مﺤدودیت انرژي،

و با استفاده از فرستنده و ﮔیرندههاي رادیویی بی

نیاز است تا توازنی بین کیفیت اطﻼﻋات استخراج

سیﻢ به تسﻬیﻞ انتقال داده بین ﮔرهها کمﮏ میﮑند.

شده و مﺼرف انرژي بهوسیﻠه سامانههاي اینترنت

ﭼند هاب دادههاي مورد درﺧواست ﮔرههاي مختﻠف

اشیا وجود داشته باشد.

را به بارهاي ترافیﮑی متنوع انتقال میدهند].[3
شبﮑههاي حسﮕر بیسیﻢ بدن ،4شبﮑههاي حسﮕر

 -3فناوریهای مختلف اتصال و تعامل میان

مستقﻠی شامﻞ تعدادي حسﮕر ﭘوشیدنی و کاشتنی

دستگاهها در اینترنت اشیا

هستند که این حسﮕرها در کنار هﻢ امﮑان

تبادل ﺧودکار اطﻼﻋات بین دو سیستﻢ و یا دو

اندازهﮔیري و ﭘردازش اطﻼﻋات کاربر و ارتباطات را

دستﮕاه بدون هیﭽﮕونه ورودي دستی هدف اﺻﻠی

فراهﻢ میکنند .این شبﮑهها داراي یﮏ ایستﮕاه

اینترنت اشیاء است .این تبادل اطﻼﻋات ﺧودکار از

ﭘایه هستند که اطﻼﻋات را از ﮔرههاي حسﮕر

طریق برﺧی فناوريهاي ﺧاص که در زیر به توضیح

دریافت و به مراکﺰ سﻼمت راه دور ارسال می کنند.

آنﻬا میﭙردازیﻢ ﺻورت میﮕیرد.
 .1 .3شبکه حسگر بیسیم

حسﮕرهاي مختﻠف ﻗابﻞ حمﻞ و کوﭼﮑی براي

3

شناسایی ﻋﻼئﻢ و سیﮕنالهاي ﭘﺰشﮑی طراحی شده

ترکیﺐبندي ﮔرهها در شبﮑههاي حسﮕر بیسیﻢ

اند ،مانند ،EEG7 ، PPG6 ،ECG 5فﺸارﺧون،

مستقﻞ از فرکانﺲ و ﭘﻬناي باند ارتباط بیسیﻢ

حرارت و  .....شبﮑهي  WBANضمن نﻈارت بر

ﺻورت میﮕیرد .هر ﮔره در شبﮑه حسﮕر بیسیﻢ
بطور معمول از سنسور ،میﮑروکنتروﻟر ،حافﻈه،

)Wireless Body Area Network (WBAN

4

5

Electrocardiography
photoplethysmogram
7
Electroencephalography
6

)Wireless Sensor Networks(WSN

3
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ﻋﻼئﻢ حیاتی ،یﮏ بازﺧورد بﻼدرنﮓ برايکاربران

نﮑتهاي که در مورد اینترنت اشیا وجود دارد اینست

فراهﻢ میکند که به واسطهي آن میتوانند ﭘیﺸرفت

که به دﻟیﻞ نبود توان ذﺧیرهسازي ،ﻗدرت ﭘردازشی

بیماري در بیماران را مﺸاهده و ﭘیﮕیريهاي الزم را

و توان انرژي باال نمیتوان از ﭘروتﮑﻞها و

انﺠام دهند .بدﻟیﻞ افﺰایﺶ امید به زندﮔی و ﭘیري

استانداردهاي اینترنت سنتی به طور کامﻞ بﻬره برد.

جمعیت جﻬان ،همﭽنین وجود بیماران ﺧاص با

بنابراین ،نیاز به تعریف ﭘروتﮑﻞها و استانداردهاي

بیماريهایی مانند ﭘارکینسون ،ام اس و ﻏیره ،نیاز

جدید یا تﻐییر ﭘروتﮑﻞها و استانداردهاي رایﺞ

به ارائهي ﺧدمات مراﻗبتی و بﻬداشتی با جﻬﺶ

میباشد .در نتیجهي تعاریف جدید و تﻐییرات ایﺠاد

بﺰرﮔی مواجه شده است .شبﮑهي WBANبا انتقال

شده ،ﭘﺸته ﭘروتﮑﻞ اینترنت اشیاء نیﺰ دﭼار تﻐییر

مراﻗبتهاي ﭘﺰشﮑی از مﺤیﻂ بیمارستانی به مﺤیﻂ

شده و الیه جدیدي با وﻇایف بسیار مﻬﻢ به منﻈور

ﺧانﮕی باﻋﺚ جﻠوﮔیري از مراجعهي منﻈﻢ بیماران

ایﺠاد هماهنﮕی و سازﮔاري میان اینترنت سنتی و

به بیمارستان میشود .همﭽنین سبﺐ کاهﺶ

اینترنت اشیاء با نام الیه انطباق 9تعریف شده است.

هﺰینههاي مراﻗبتهاي ﭘﺰشﮑی و استفادهي بﻬینهتر

ﭘروتﮑﻞ الیه انطباق 106LoWPAN ،میباشد [.]4

از منابع بیمارستانی ،تﺸخیﺺ زودتر ﻋﻼئﻢ ﭘﺰشﮑی

این ﭘروتﮑﻞ ،سازﮔاري دنیاي  IPv6را با

و آﮔاهیسریعتر از وضعیتهاي بﺤرانی میﮔردد.

مﺤدودیتهاي شبﮑههاي حسﮕر بیسیﻢ فراهﻢ
میکند و اتﺼال دنیاي حسﮕرها را با اینترنت

 .2 .3شناسایی فرکانس رادیویی()RFID

برﻗرارمیسازد 6LoWPAN .ترکیبی از دو ﻋبارت

در اینترنت اشیاء فناوري  RFID8بطور ﻋمده در

نسخه شﺶ ﭘروتﮑﻞ اینترنت ( )IPv6و شبﮑههاي

تﮓها براي تعامﻞ با یﮑدیﮕر بطور ﺧودکار استفاده

شخﺼی بیسیﻢ با توان کﻢ ( )LoWPANمیباشد

میﺸود .تﮕﻬاي  RFIDاز امواج فرکانﺲ رادیویی

و اجازه میدهد تا اطﻼﻋات به ﺻورت بیسیﻢ و از

براي برﻗراري ارتباط و تبادل اطﻼﻋات بین یﮑدیﮕر

طریق ﭘروتﮑﻞ اینترنتی با استفاده از دستﮕاههایی با

بدون نیاز به تراز دﻟخواه در همان ﺧﻂ دید یا تماس

توان ﭘردازشی کﻢ ارسال شوند .ﭘروتﮑﻞهاي IOT

فیﺰیﮑی استفاده میﮑند .با استفاده از فناوري بی

در ﭼﻬارﮔروه دسته بندي می شوند :ﭘروتﮑﻞ هاي

سیﻢ ،شناسایی و ضبﻂ داده بﺼورت اتوماتیﮏ

اﭘﻠیﮑیﺸن ،ﭘروتﮑﻞ هاي کﺸف ﺧدمات ،ﭘروتﮑﻞهاي

است RFID .از دو جﺰء فرستنده و ﺧواننده تﺸﮑیﻞ

زیرساﺧت و سایر ﭘروتﮑﻞ هاي موﺛر .ﭘروتﮑﻞهاي

شده است].[3

Adaptation Layer
IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks

9

10

Radio Frequency Identification

8

70

مروری سیستماتیک بر اینترنت اشیاء در حوزه کاربردی پزشکی با رویکرد کنترل اپیدمیولوژی ویروس کرونا
آ.زاللی ،د.زارع دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده

ارتباطی ﭘایه در  ،IOTبهﻋنوان ﭘروتﮑﻞ استاندارد

سمعﮑﻬا باشد .همﭽنین برنامههایی طراحی شده که

درنﻈر ﮔرفته میشوند .این ﭘروتﮑﻠﻬا ﻋبارتند از

در آن ﭘﺰشﮏ میتواند ﭘﺲ از ترﺧیﺺ بیمار از

ﭘروتﮑﻞ ﺻفبندي ﭘیﺸرفته ﭘیام ،انتقال دورسنﺠی

بیمارستان ،بیمار ﺧود را تﺤت نﻈر داشته باشد.

ﺻفﭘیام ،ﺧدمات کﺸف داده ،انتقال حاﻟت

 Wolgastیﮏ شبﮑه در اطراف بدن ( 11)BANبراي

بازنمودي ،ﭘروتﮑﻞ مسیریابی و ﭘروتﮑﻞ انتقال

اندازهﮔیري سیﮕناﻟﻬاي ﻗﻠبی و انتقال آن به تﻠفن

ابرمتن .در بسیاري از تﺤقیقات6LOWPAN ،

موبایﻞ از طریق بﻠوتوث براي آناﻟیﺰ داده طراحی

بعنوان ﭘایهي اﺻﻠی ایﺠاد (IOThNetشبﮑه IOT

کرد BAN .از یﮏ مبدل مسطح دووجﻬی با آنتن

بﻬداشت و درمان) ﻋنوان شده است.

( 12)PIFAبا یﮏ شﮑﻠی از تﮑنوﻟوژیﻬاي ارزان ﻗیمت
تﺸﮑیﻞ شده است .بعﻼوه به ﻋﻠت ﺧﺼوﺻیات

 -4اینترنت اشیاء در علوم پزشکی

اﻟﮑتریﮑی بدن انسان ،آنتنی طراحی شده است که

هیچ شﮑی وجود ندارد که اینترنت اشیاء بطور کامﻞ

ﻗادر به انتﺸار امواج سطﺤی در اطراف بدن انسان

ﺻنعت ﭘﺰشﮑی را از طریق باز تعریف کردن نقﺶ

می باشد و سیستﻢ تﻠفن موبایﻞ هوشمند کاربر را

برنامههاي کاربردي ،دستﮕاهﻬا و شیوه ارتباط افراد

براي ﭘردازش داده مورد استفاده ﻗرار می دهد و

در ارائه راهﮑارهاي ﭘﺰشﮑی متﺤول کرده است.

ارتباطی ایﺠاد می کند که می تواند از یﮏ آژیر

اینترنت اشیاء ،بطور ﭘیوسته ابﺰارهایی را براي

براي اطﻼعرسانی وﻗوع حمﻠه ﻗﻠبی استفاده کند.

یﮑﭙارﭼهسازي سیستمﻬاي درمانی و ﭘﺰشﮑی با دﻗت

این کار بوسیﻠه یﮏ کاربري براي تﻠفنهاي هوشمند

و بازدهی بیﺸتر ارائه میدهد بدین ترتیﺐ هﺰینههاي

اندرویدي مدیریت می شود[.]5

درمانی بطور ﻗابﻞ مﻼحﻈهاي کاهﺶ و نتایﺞ درمان

Ghoseروشی مبتنی بر ابﺰارهاي موبایﻠی ﭘیﺸنﻬاد

بﻬبود می یابد.

کرد که از تﻠفنﻬاي هوشمند و زیرساﺧتﻬا و

اینترنت اشیاء میتواند در زمینههاي مختﻠف

سرویسﻬاي وب براي اجراي کاربردهاي سﻼمتی

ﭘﺰشﮑی ازجمﻠه سیستﻢ مراﻗبت از راه دور بیماران،

استفاده می نماید .حسﮕرهاي ﭘﺰشﮑی مﺤﻠی با

بیماریﻬاي مﺰمن و مراﻗبت از ساﻟمندان ،برنامههاي

توانایی ارتباط با بﻠوتوث یا  Wi-Fiایﺠاد شد .نتیﺠه

رژیﻢ و تناسﺐ اندام و سیستﻢ هﺸدار دهنده موارد

اﺻﻠی این کار ،ﭘویایی است که از دروازه ایﺠاد شده

اورژانسی مورد استفاده ﻗرارﮔیرد .این موارد میتواند

توسﻂ ﻟﭗ تاپ و کامﭙیوتر شخﺼی و دیﮕر ابﺰارهاي

شامﻞ سیستﻢ اندازهﮔیري ضربان ﻗﻠﺐ ،سیستﻢ
اندازهﮔیري فﺸارﺧون ،ضربانسازهاي مﺼنوﻋی و

(Body Area Network (BAN
)Planar Inverted F-Antenna (PIFA
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تﺸخیﺺ داده شده می تواند استفاده کند .این

 -تمایﻞ انسانﻬا به ﮔذران زندﮔی روزمره بدون

ﭼارﭼوب ﻗابﻞ استفاده در ﺧانه ،کﻠینیﮏهاي

نﮕرانی و اطمینان از داشتن نﻈارت و همﭽنین

کوﭼﮏ ،کمﭗهاي سﻼمتی موﻗت ،یا کﺸورهاي در

ﻋدم تمایﻞ براي ﮔذران روزهاي طوالنی در

حال توسعه همانند هندوستان که داراي مناطق

بیمارستان و حتی تمایﻞ تعدادي از بیماران

روستایی و ﻏیرﻗابﻞ اﻋتماد از نﻈر وجود برق است،

براي زندﮔی در روستاهاي ﺧوش آب و هوا و

میباشد[.]6

بدون داشتن امﮑانات ﭘﺰشﮑی ﭘیﺸرفته از جمﻠه

 .1 .4کاربردهای استفاده از اینترنت اشیاء در

ﻋﻠﻞ استفاده از اینترنت اشیاء میباشد].[8
 -یﮑﭙارﭼهسازي بین سازمانی یﮑی دیﮕر از

پزشکی و سالمت هوشمند
 -جمعیت جﻬان درحال مسن شدن است

کابردهاي اینترنت اشیاء است که سبﺐ

درحقیقت یﮏ میﻠیارد نفر به سن 65ساﻟﮕی

دسترسی به سیستﻢ اطﻼﻋات یﮑﭙارﭼه میﺸود.

ویا بیﺸتر رسیدهاند و در طبقه افراد مسن ازکار

این ویژﮔی ﻗابﻠیت دستیابی افراد مﺠاز (ﭘﺰشﮏ،

افتاده ﻗرار دارند ﻟذا اینترنتاشیا بﺼورت

ﭘرستار ،رادیوﻟوژیست و )...به تمامی اطﻼﻋات

معناداري میتواند کیفیت زندﮔی افراد مسن را

ﭘﺰشﮑی یﮏ بیمار در مﺤﻠﻬاي مختﻠف

بﻬبود بخﺸد بعنوان مثال درﺻورت استفاده از

(بیمارستانﻬا ،مطبﻬا و )....را میدهد .شﮑﻞ1

یﮏ دستﮕاه کوﭼﮏ در ﻟباس ﭘوشیدنی میتوان

سناریوي برنامه اینترنت اشیاء بﻬداشت و درمان

ﻋﻼئﻢ حیاتی شخﺺ ساﻟخورده را درﺻورت

را نﺸان میدهد.

ﺧارج شدن از آستانه مﺠاز به ﭘﺰشﮏ یا مرکﺰ
درمانی ارسال کرد ویا حتی زمانیﮑه شخﺺ به
زمین افتاد و امﮑان بﻠندشدن نداشت اﻋﻼم
هﺸدار ارسال شود].[7
 یﮑی از مﻬمترین کاربردهاي استفاده از اینترنتاشیاء در ﭘﺰشﮑی ،رﺻدکردن ﻋﻼئﻢ حیاتی و
همﭽنین ﭘارامترهاي ﺧاص افراد مبتﻼ به
شﮑﻞ -1سناریوي برنامه اینترنت اشیاء بﻬداشت و درمان][9

بیماریﻬاي مﺰمن و شایع مانند بیماریﻬاي ﻗﻠبی،
دیابت و بیماریﻬاي دستﮕاه تنفﺲ است.
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 .2 .4مزایای اینترنت اشیاء در پزشکی

زمان بستري بودن بیمار در بیمارستان و کنترل

استفاده از اینترنت اشیا در ﭘﺰشﮑی مﺰیتﻬاي بسیار

از راه دور بیمار ،میتوان ﻋفونتﻬا و در نتیﺠه

زیادي دارد که در ادامه به معرفی تعدادي از آنﻬا

مرگ و میر ناشی از ﻋفونتﻬا و همﭽنین هﺰینه

میﭙردازیﻢ:

ها را بطور ﭼﺸمﮕیري کاهﺶ داد.

 کاهﺶ هﺰینههاي بسیار زیاد درمانی :بخﺶ

 کاهﺶ مرگومیر جﻬانی :برطبق آمارهاي

سﻼمت و درمان هر کﺸور بخﺶ ﻗابﻞ توجﻬی از

منتﺸرشده از سازمان بﻬداشت جﻬانی ساالنه

هﺰینههاي آن کﺸور را شامﻞ میﺸود .اداره

تعداد بسیار زیادي از مرگ و میر در انسانﻬا بر

ارتباطات دوﻟت فدرال آمریﮑا ﭘیﺶ بینی کرده

اﺛر بیماریﻬاي مختﻠف همﭽون بیماریﻬاي ﻗﻠبی،

است که با کاهﺶ بستري بیماران در

مﻐﺰي ،دیابت ،دستﮕاه تنفﺲ ،فﺸارﺧون باال و...

بیمارستانﻬا و بدنبال آن کاهﺶ ﻋفونتﻬاي

است که درﺻورت تﺸخیﺺ بموﻗع بیماري و

حاﺻﻞ و ﭘایﺶ از راه دور بیماران بطور متوسﻂ

کنترل بیماران آمار مرگ و میر جﻬانی کاهﺶ

به ازاي هر بیمار  $12کاهﺶ هﺰینه ﺧواهد

ﺧواهد داشت .بنابراین ﻗابﻞ تامﻞ است که

داشت] .[10در ایران نیﺰ سرانهي هﺰینه سﻼمت

استفاده از اینترنت اشیا یﮏ ﮔام ضروري براي

 %6از توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧﻠی را شامﻞ میﺸود که

دستیابی به ﻋداﻟت در ﭘﺰشﮑی و سﻼمت است.

مبﻠﻐی معادل  %836است].[11

 .3 .4چالشهای پیشرو در استفاده از اینترنت

 کاهﺶ آمارهاي مرگ و میر ناشی از ﻋفونتﻬاي

اشیا

بیمارستانی :بستري بودن در بیمارستان و در

با وجود اینﮑه اینترنت اشیا تﺤول ﻋﻈیمی در

ﭘی آن ﭘدیدارشدن ﻋفونتﻬاي بیمارستانی ،

ﭘﺰشﮑی ایﺠاد کرده است ،بدﻟیﻞ حساسیت باال،

مدت بستري بودن را بطور میانﮕین هفت تا نه

ﭼاﻟﺶهایی را نیﺰ به وجود آورده است .براي مثال

روز اضافهتر میﮑند که در آمریﮑا حدود

انتﺸار اطﻼﻋاتﭘﺰشﮑی نادرست باﻋﺚ از دست دادن

35میﻠیارددالر از بودجه بیمارستانﻬا ﺻرف

جان افراد و در مرحﻠه بعد باﻋﺚ مخدوش شدن

رسیدﮔی به این ﻋفونتﻬا میﺸود] .[12در ایران

اﻋتبار ﭘﺰشﮑی مراکﺰ درمانی می شود یا اینﮑه

آمار دﻗیقی از این موضوع در دست نیست اما

نﻈارت مداوم بیماران ،با توجه به تعداد باالي

میﺰان شیوع ﻋفونتﻬاي بیمارستانی بطور

درﺧواستﻬا

متوسﻂ  10تا  15درﺻد(حدود شﺸﺼد هﺰار

DataCenterهاي ﻗدرتمند و زیرساﺧتﻬاي مناسﺐ

نفر) برآورد میﺸود .بنابراین با کاهﺶ مدت

است .همﭽنین تاﺧیر در ارسال دادهها در موارد
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اورژانسی ،ممﮑن است بسیار ناﺧوشایند باشد .در

 روند توسعه نرم افزار

ادامه به ﭼاﻟﺸﻬاي ﭘیﺶرو و راهﮑارهایی جﻬت رفع

ﭼﻬار مرحﻠه اساسی در توسعه یﮏ برنامه بر روي
سیتﻢ ﻋامﻞ اندروید وجود دارد :راه اندازي ،توسعه،
رفع اشﮑال وتست و انتﺸار .بطور کﻠی روشﻬاي
مﺸابه در سیستﻢ ﻋامﻠﻬاي دیﮕر نیﺰ بﮑار ﮔرفته
میﺸود .در روند توسعه نرم افﺰار بﻬداشت و درمان،
مﺸارکت متخﺼﺼان ﭘﺰشﮑی براي اطمینان از
کیفیت ﻗابﻞ ﻗبول برنامه کاربردي مورد نیاز است.
ﻋﻼوه بر این ،بروز رسانی منﻈﻢ نرم افﺰارهاي حوزه
بﻬداشت و درمان با توجه به ﭘیﺸرفتﻬاي روز به روز
ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی  ،اﻟﺰامیست].[13

این ﭼاﻟﺸﻬا میﭙردازیﻢ.
 استانداردسازی
توﻟیدکنندﮔان مﺤﺼوالت ﭘﺰشﮑی و سﻼمت و درمان
از ﻗوانین ،مقررات و ﭘروتﮑﻞ هاي یﮑسان براي توﻟید
مﺤﺼوالت ﺧود استفاده نمی کنند .حﻞ این مسﺌﻠه
نیازمند تﻼش و همﮑاري جﻬت استانداردسازي
دستﮕاهﻬاي متنوع این حوزه است .بعنوان مثال،
یﮏ ﮔروه میتواند بﺼورت اﺧتﺼاﺻی فناوري ﭘﺰشﮑی
و سﻼمت بر اساس اینترنت اشیا را استاندارد کند.
بمنﻈور استانداردسازي باید طیف ﮔستردهاي از
موضوﻋات مانند الیه ارتباطات و ﭘﺸته ﭘروتﮑﻞ،
شامﻞ الیههاي فیﺰیﮑی و کنترل دسترسی به رسانه،
رابﻂهاي دستﮕاه ،رابﻂ تﺠمیع داده ها و رابﻂ درﮔاه
را درنﻈر داشت .سازمانﻬاي مختﻠف بﻬداشتی،
درمانی و سازمان سﻼمت اﻟﮑترونیﮏ میتوانند
بایﮑدیﮕر همﮑاري کرده و دستﮕاهﻬاي سﻼمت و
ﭘﺰشﮑی را براساس اینترنتاشیاء استاندارد
کنند].[13

 سیستم عامل
با توجه به ﭘیﭽیدﮔی سرویسﻬاي ارائه شده در حوزه
درمان  ،باید یﮏ سیستﻢ ﻋامﻞ مناسﺐ در این حوزه
ارائه شود .براي ساﺧتن یﮏ بسترمناسﺐ ،یﮏ
رویﮑرد سرویﺲﮔرا را بﺼورتی میتوان در نﻈر ﮔرفت
که ﺧدمات با استفاده از بسته هاي رابﻂ برنامه هاي
کاربردي مختﻠف مورد استفاده ﻗرار ﮔیرد .ﻋﻼوه بر
این براي ساﺧت یﮏ ﭘﻠت فرم تخﺼﺼی ،کتابخانه و
ﭼارﭼوب مناسﺐ باید طراحی شود بطوریﮑه توسعه
دهندﮔان و طراحان نرم افﺰار مراﻗبتﻬاي بﻬداشت و
درمان بتوانند از اسناد داده شده ،کد ،کﻼسﻬا ،ﻗاﻟﺐ
ﭘیام و سایر اطﻼﻋات مفید بﺼورت موﺛر استفاده
کنند].[13

 تجزیه و تحلیل هزینه
ﭘیﺶ فرض اساسی مﺤققان کﻢ هﺰینه بودن ﺧدمات
بﻬداشت و درمان براساس اینترنت اشیا است .این
در حاﻟی است که هیچ مطاﻟعه ﻋﻠمی دال بر این
مدﻋا وجود ندارد .در این راستا ،تﺠﺰیه و تﺤﻠیﻞ
هﺰینه ﺧدمات بﻬداشت و درمان براساس اینترنت
اشیا ضروري است.[13].

 انتقال یکپارچه تکنولوژی
یﮑی از ﭼاﻟﺸﻬاي موجود در زمینه هوشمندسازي،
انتقال یﮑﭙارﭼه سیستمﻬاي ﻗدیمی و راه اندازي آنﻬا
براساس اینترنت اشیا است .به بیان دیﮕر سازمان
بﻬداشت و درمان باید بتواند تمامی دستﮕاهﻬا و
حسﮕرهاي موجود در حوزه مراﻗبت و سﻼمت را
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مراﻗبتﻬاي ﭘﺰشﮑی براساس اینترنت اشیا مناسﺐ
است ،یﮏ ﭼاﻟﺶ است].[13

براي استفاده در اینترنت اشیا با کمترین هﺰینه و
زمان بروزرسانی کند .همﭽنین اطمینان از سازﮔاري
و انعطافﭘذیري در ادﻏام دستﮕاهﻬاي موجود با
اینترنت اشیا ضروري است.

 مقیاسپذیری
شبﮑههاي اینترنتاشیاء بﻬداشت و درمان ،برنامه
هاي کاربردي ،ﺧدمات و ﭘایﮕاه داده باید مقیاس
ﭘذیر باشند زیرا کارکرد آنﻬا با اضافه شدن برنامه
هاي کاربردي متنوع که حاﺻﻞ از افﺰایﺶ
درﺧواستﻬاي افراد و سازمانﻬاي بﻬداشتی است،
ﭘیﭽیده تر میﺸود].[13

 پروتکلهای کم توان
دستﮕاهﻬاي بسیاري در سناریوهاي اینترنت اشیا و
سﻼمت و درمان وجود دارند که باید از نﻈر مﺸخﺼه
هاي ﺧاموشی ،ﺧاموشی کامﻞ ،دریافت ،انتقال
اطﻼﻋات و وضعیت ترکیبی ،در میان دیﮕر
دستﮕاهﻬا متمایﺰ باشند .ﻋﻼوه بر این ،از نﻈر در
دسترس بودن ﺧدمات ،هر الیه ارتباطی با ﭼاﻟﺶ
دیﮕري در مورد میﺰان توان مﺼرفی مورد نیاز
مواجه است .بعنوان مثال ﭘیداکردن یﮏ دستﮕاه با
ﭘروتﮑﻞ مناسﺐ که به توان مﺼرفی کمتري
نیازداشته باشد و در ﻋین حال از در دسترس بودن
ﺧدمات در الیه  MACنیﺰ اطمینان داشته باشد،
مﺸﮑﻞ است].[13

 نظارت پیوسته
با توجه به نیاز رﺻد کردن ﭘارامترهاي مختﻠف
بیماران بﺼورت ﭘیوسته و بﻠند مدت ،باید معماري
اینترنت اشیا ﻗابﻠیت برآورده کردن این امﮑان را
داشته باشد (براي مثال بیماران مبتﻼ به بیماریﻬاي
مﺰمن).
 کیفیت سرویس
ﺧدمات بﻬداشت و درمان بسیارحساس بوده و نیاز
به تﻀمین کیفیت سرویﺲ از نﻈر ﭘارامترهاي مﻬﻢ
از ﻗبیﻞ ﻗابﻠیت اطمینان ،نﮕﻬداري و سطح ﺧدمات
دارد .دراین راستا ،اندازه ﮔیري کمی هر ﭘارامتر در
ﭼارﭼوب شبﮑه اینترنت اشیا و سﻼمت و درمان
مفید است .ﻋﻼوه بر این در دسترس بودن و
ﭘایداري سیستﻢ براي ارائه تﻀمین کیفیت سرویﺲ
اوﻟویت دارد].[13

 نوع شبکه
ازﻟﺤاظ طراحی،شبﮑه اینترنت اشیا و ﭘﺰشﮑی و
درمان میتواند از سه نوع باشد:معماري داده مﺤور،
سرویﺲ مﺤور و بیمار مﺤور .در معماري داده مﺤور،
ساﺧتار بﻬداشت و درمان بطور کﻠی میتواند بر
اساس داده هاي سﻼمت جمع آوري شده ،جداشود.
در معماري سرویﺲمﺤور ،ساﺧتار بﻬداشت و درمان
به مﺠموﻋهاي از ویژﮔیﻬایی که باید فراهﻢ شود
اﺧتﺼاص داده میﺸود .در معماري بیمارمﺤور،
سیستﻢ بﻬداشت و درمان با توجه به درﮔیري
بیماران و اﻋﻀاي ﺧانواده افراد درنﻈر ﮔرفته شده
براي درمان ،مﺠﺰا شده است .در این راستا ﭘاسخ به
این ﭘرسﺶ که ﭼه نوع شبﮑهاي براي راهحﻠﻬاي

 پویایی
شبﮑه اینترت اشیا در حوزه ﭘﺰشﮑی و سﻼمت باید
توانایی ﭘﺸتیبانی از جابﺠایی بیماران را داشته باشد،
بطوریﮑه آنﻬا بتوانند در هر نقطه و درهر زمان به
سرویسﻬاي ارائه شده دسترسی داشته باشند].[13
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میﮑند.3.الیه ﭘﺸتیبانی یﮏ بستر ﭘﺸتیبانی ﻗابﻞ
اطمینان براي الیه برنامه کاربردي تنﻈیﻢ میﮑند.4 .
در الیه کاربرد به هر شیء یﮏ  IDمنﺤﺼربفرد داده
میﺸود که باﻋﺚ سﻬوﻟت در شناسایی آن میﺸود.
بﺤﺚ مفﺼﻞ ﭘیرامون نﺤوه ﻋمﻠﮑرد این ﭼﻬار الیه و
سیستﻢ امنیتی آنﻬا مبﺤﺚ جداﮔانهایست که در این
نوشتار نمی ﮔنﺠد].[15

 امنیت و حفاظت از داده ها
در حاﻟیﮑه امنیت در اینترنت بسیار مﻬﻢ است،
امنیت در اینترنت اشیا را باید در تمامی سطوح
کامﻼ بررسی کرد .امنیت در رمﺰ ﮔذاري دادهها در
دستﮕاهﻬا ،امنیت در رمﺰﮔذاري دادهها در مسیر
انتقال(شبﮑه) ،امنیت براي داده جمع آوري شده
توسﻂ حسﮕرها ،امنیت در جمع اوري داده از طریق
شبﮑه ،امنیت در سرویﺲ مورد ارائه و امنیت داده
هاي ذﺧیره شده روي ﭘایﮕاهﻬاي داده .امنیت
اینترنت اشیا به دﻟیﻞ ﻋدم دﻗت و رﻋایت نﮑردن
نﮑات ایمنی ،موارد متعددي از هﮏ کردن
دوربینهاي مداربسته و امنیتی بهمنﻈور جاسوسی و
یا وارد شدن به آن مﺤیﻂ و یا مﺸاهده فعاﻟیتهاي
حریﻢ ﺧﺼوﺻی افراد و منتﺸر کردن آن در اینترنت،
براي کﻠیه افراد جامعه مﻬﻢ و ضروري است .اﮔر هر
الیهي  IoTبهدرستی ﭘیﮑربندي نﺸود ،دستﮕاههاي
 IoTو سیستﻢهاي آن ممﮑن است در معرض
تﻬدیدات امنیتی ﻗرار ﮔیرند[.]14
یﮑی از مﮑانیﺰمﻬاي ایﺠاد امنیت در اینترنت اشیا
بﻬره ﮔیري از معماري مناسﺐ میباشد .در شﮑﻞ ، 2
ﭼﻬارالیه معماري امنیتی اینترنت اشیا و در شﮑﻞ 3
نیازمندیﻬاي امنیتی هر الیه نمایﺶ داده شده
است.1.الیه ادراك اساسیترین ﭘایه است که
اطﻼﻋات را ازطریق تﺠﻬیﺰات فیﺰیﮑی جمع آوري
کرده و دنیاي فیﺰیﮑی را شناسایی میﮑند.2 .الیه
شبﮑه میتواند بعنوان یﮏ ﭘﻞ درنﻈرﮔرفته شود که
سیﮕناﻟﻬاي بدست آمده از الیه ادراك را ازطریق
ﭘﻠﻬاي ارتباطی مانند Wi-FiوBluetoothیا بعﻀی
ﭘروتﮑﻠﻬا مانندIPv4یاIPv6به الیه بعدي ارسال

شﮑﻞ -2ﭼﻬار الیه معماري امنیتی [15] IOT

شﮑﻞ -3نیازمندیﻬاي امنیتی در هر الیه][15
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توسعه اینترنت اشیا شامﻞ بسیاري از مسائﻞ مانند
زیرساﺧت ،ارتباطات ،واسﻂ ،ﭘروتﮑﻞ و استانداردها
است که همﮕی از موضوﻋات تﺤقیقاتی بروز
مﺤسوب میﺸوند .از جمﻠه موﻟفههاي مﻬمی که در
طراحی معماري اینترنت اشیا باید درنﻈر ﮔرفته
شود میتوان به توسعه ﭘذیري ،13مقیاس ﭘذیري،
ﻗابﻠیتهمﮑاري 14میان دستﮕاهﻬاي ناهمﮕن 15و
مدﻟﻬاي کسﺐ و کار (با توجه به ماهیت متﺤرك
بودن اشیا و ﻏیرمتمرکﺰ بودن فرایندها) اشاره کرد.
معماري سرویﺲﮔرا 16به ﻋنوان یﮏ موضوع
ﭘراهمیت براي ارائه دهندﮔان ﺧدمت و کاربران در
اینترنت اشیا شناﺧته میﺸود .این معماري که
شماي کﻠی آن در شﮑﻞ  4نمایﺶ داده شده است،
ﻗابﻠیت همﮑاري میان دستﮕاهﻬاي ناهمﮕن را
تﻀمین میﮑند .ﭼﻬار الیه اﺻﻠی در این معماري
ﻋبارتند از الیه سنﺠﺶ (شامﻞ اشیا سختافﺰاري
حسﮕر وضعیت) ،الیه شبﮑه (شامﻞ زیرساﺧتی
جﻬت ارتباط با سیﻢ یا بیسیﻢ اشیا) ،الیه
سرویﺲ(جﻬت ایﺠاد یا مدیریت ﺧدمات مورد نیاز
کاربران یا نرمافﺰارهاي کاربردي) و الیه واسﻂ شامﻞ
(روشﻬاي تعامﻞ با کاربر یا نرم افﺰارکاربردي)].[16

شکل -4معماری سرویس گرا اینترنت اشیا][16

 تامیﻦ انرژی
در ابتداي وجود اینترنت اشیا یﮑی از مﻬمترین
ﭼاﻟﺶها ،ﭼاﻟﺶ تامین انرژي براي تعداد زیادي
اشیا متﺼﻞ به شبﮑه بود .انرژي برق با توجه به
حﺠﻢ مﺤدود و اهمیت این منابع ﮔﺰینه مناسبی
نبودند .امروزه با رشد فناوري با استفاده از انرژي
باد و ﺧورشید امﮑان تامین انرژي فراهﻢ میﺸود و با
یﮑﭙارﭼهسازي سیستﻢهاي حسﮕر و مﺤرك متﺼﻞ
به اینترنت اشیا که براي بﻬینهسازي مﺼرف انرژي
استفاده میشود[ ،]17انتﻈار میرود دستﮕاههاي
اینترنت اشیا یﮑﭙارﭼه شوند (سوییچها ،ﭘریﺰ ،المﭗ،
رسانههايﻗدرت ،تﻠویﺰیون) تا ﻗادر به برﻗراري
ارتباط با شرکت تﺄمین ابﺰار به منﻈور تعادل توﻟید
برق به ﺻورت مﺆﺛر و مﺼرف انرژي شوند [.]18
 اﺛرات زیست محیﻄی
براي توﻟید سنسورهايﭘﺰشﮑی از فﻠﺰاتﺧاکیکمیاب
و بعﻀاً مواد شیمیایی سمی استفاده میشود.
درنتیﺠه ارائه دستوراﻟعمﻞهاي مناسﺐ به منﻈور

13

Extensibility
Interoperability
15
Heterogeneous
14

Service-Oriented

16
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دیﮕري که با ﻋنوان شﮑاف دانﺸی از آن یاد میﺸود
از نداشتن مﻬارت و ﻗدرت براي استفاده از
تراکنﺶهاي ﺧودکار داده و مدیریت این تراکنﺶها
بین اشیاء و فعاﻟیتهاي IoTاشاره دارد .کسانی که
ﺧود را با روند توسعه فناوريهاي جدید وفق ندهند
با ﺧطر از دست دادن دانﺶ و مﻬارتهاي ﺧود
روبرو میشوند .ده کﺸور برتر در فناوري IoT
بیﺸتر کﺸورهاي توسعهیافته(آمریﮑا ،فرانسه،
ﻟﻬستان ،آﻟمان ،هﻠندو )....هستند] .[21و میتوان
نتیﺠه ﮔرفت ﮔسترش  IoTدر کﺸورهاي
توسعهیافته بیﺸتر از کﺸورهاي درحال توسعه بوده
و همین موضوع باﻋﺚ افﺰایﺶ شﮑافدیﺠیتال بین
این کﺸورها می شود.
این نﮑته ﻗابﻞ ذکر است که در یﮏ دنیاي
ﻏیرمتﺼﻞ ،یﮏ اشتباه کوﭼﮏ ،ﭼرﺧهي سیستﻢ را
متوﻗف نمیﮑند اما در دنیاي کامﻼ متﺼﻞ اینترنت
اشیا ،اشتباه ناﭼیﺰ در یﮏ بخﺶ میتواند،
منعﮑﺲکنندهي ﺧروجی کامﻼ اشتباه باشد.
همﭽنین ﻋﻼوه بر تمامی ﭼاﻟﺸﻬاي ذکر شده ،اتﺼال
هرﭼه بیﺸتر دستﮕاهﻬا به اینترنت منﺠر به از دست
دادن شﻐﻞ ﻋدهاي از افراد میﺸود زیرا کنترل و
هدایت دستﮕاه بﺼورت ﺧودکار به وسیﻠه اینترنت و
بواسطه اشیا بدون نیاز به انسان ،تاﺛیري مخرب بر
شﻐﻠﻬاي تﺤت تاﺛیر در این حیطه دارد.

توﻟید ،استفاده و دفع اﺻوﻟی حسﮕرهاي ﭘﺰشﮑی
مورد نیاز است .در ﺻورت ﻋدم رﻋایت این
دستوراﻟعمﻞها ،تاﺛیرات نامطﻠوبی بر روي کاربر و
همﭽنین مﺤیﻂ زیست ﮔذاشته میشود ].[19
 تشدید شکاف دیجیتال
از دیﮕر دﻏدﻏههاي مطرح در اینترنت اشیاء ،افﺰایﺶ
شﮑافدیﺠیتاﻟی میباشد .افرادي که به
شبﮑهدیﺠیتاﻟی متﺼﻞ نیستند یا تمایﻠی به اتﺼال به
این شبﮑه را ندارند در ﺻورت فراﮔیرشدن اینترنت
اشیاء از بسیاري ﺧدمات مﺤروم ﺧواهند شد.
دانﺸمندان زیادي به توزیع نابرابر امﮑانات اشاره
کرده و متذکر شدند احتمال شﮑﻞﮔیري شﮑاف
اجتماﻋی بین افرادي که منابع الزم براي ﭘرداﺧت
هﺰینه تﺠﻬیﺰات  ،مﻬارت و سواد اطﻼﻋاتی براي کار
در مﺤیﻂهاي با فناوري ﭘیﭽیده را ندارند ،وجود
دارد .این مسﺌﻠه نه تنﻬا به تفاوت دسترسی به
فناوریﻬا بین اﻗﺸار مختﻠف جامعه بﻠﮑه به
تفاوتهاي فرهنﮕی ،جﻐرافیایی و ساﺧتار اجتماﻋی
اشاره دارد .اینترنت اشیاء مﺰایاي زیادي براي افراد
در کﺸورهاي توسعه یافته ،ایﺠاد ﺧواهد کرد.
همﭽنین تﺄﺛیر بسﺰایی بر روي ﺻنایع همﮕانی مانند
آب و برق و انرژي ﺧواهد داشت .شایان ذکر است
این فناوري به کﺸورهاي در حال توسعه با
نﮕرشهاي توسعهاي کوتاه مدت کمﮏ کمتري
ﺧواهد کرد[ .]20دو نوع شﮑاف از ﻋدم توسعه IoT
ناشی می شود از یﮏ طرف مانند دیﮕر فناوريهاي
اطﻼﻋاتی و ارتباطاتی شﮑاف دیﺠیتال به تفاوت در
ویژﮔیهاي جمعیتشناﺧتی نﻈیر)سن ،شﻐﻞ،
درآمد ،جنسیت ،تﺤﺼیﻼت و )...و دسترسی به
 ICTدرون یا بین کﺸورها اشاره دارد و شﮑاف

 –5ویروس کووید 19و اینترنت اشیا
کرونا ویروس با نام رسمی کووید 19 -که از ووهان
ﭼین شروع شد و بسرﻋت به یﮏ ﭘاندمی منﺠر شد
جﺰء یﮑی از بﺰرﮔترین ﺧانوادههاي ویروسی است که
میتواند ﻋﻼئمی شبیه یﮏ بیماري سرماﺧوردﮔی
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معموﻟی تا ﻋفونت حادتنفسی  ،درﮔیر کردن ریه و

فاﺻﻠهﮔذاري اجتماﻋی بهکار ﮔرفته شدهاند .در

سﭙﺲ مرگ را ایﺠاد کند .اکنون و در زمان نﮕارش

اتﺤادیه اروﭘا به ﺻورت ﻋمﻠیاتی از شبﮑههاي تﻠفن

این مقاﻟه تعداد بیماران مبتﻼ به این بیماري به

همراه براي ارزیابی ﻋمﻠﮑرد فاﺻﻠهﮔذاري اجتماﻋی و

سرﻋت در حال افﺰایﺶ است .این ویروس به طور

براساس آن ﭘیﺶبینی نقاط باﻟقوه در توسعه ﭘاندمی

ﻋمده از طریق ﻗطرات تنفسی آﻟوده و در تماس

کووید 19استفاده شده است .شبﮑههاي تﻠفن همراه

نﺰدیﮏ با فرد آﻟوده منتقﻞ می شود] .[22هدف

میتوانند در مﮑانهاي ﭘر ﺧطر هﺸدارهاي الزم را

اینترنت اشیا این است که تﺸخیﺺ و بﻬبود بیماران

به افراد ساﻟﻢ بدهند .در این روش با مﮑانیابی افراد

کووید19سریعتر و با استفاده از فناوريهاي ﭘﺰشﮑی

ﭘر ﺧطر و یا افرادي که ﻗبﻼ دﭼار این بیماري

هوشمند و با حداﻗﻞ تماس با فرد ناﻗﻞ بیماري و یا

شدهاند و انتقال این اطﻼﻋات به افراد ساﻟﻢ میتوان

مﺸﮑوك به بیماري انﺠام ﮔیرد .شاید بتوان به طور

به نوﻋی به ﭘیﺸﮕیري کارآمد دست یافت] .[23اﻟبته

کﻠی استفاده از فناوري اینترنت اشیاء در کنترل این

این روش به شدت وابسته به ﻗوانین دسترسی به

بیماري را به سه مرحﻠه اﺻﻠی به شرح زیر تقسیﻢ

حریﻢ ﺧﺼوﺻی و دﻟواﭘسیها و نﮕرانیهاي مربوط به

کرد:

آن بوده و الزم است تا ﻗوانین مﺸخﺼی براي آن

مرحله پیشگیری :این بیماري یﮏ بیماري به

تعریف شود .اما به هر حال در شرایﻂ حاد نﻈیر

شدت واﮔیردار و با سرﻋت انتقال باال در نﻈر ﮔرفته

شیوع بیماري کووید 19بسیار کارآمد ﺧواهد بود.

شده است .این بیماري داراي دوران نﻬفتﮕی (کمون

مرحله تشخیص :کاربرديترین روشی که امروزه

یا بدون ﻋﻼمت) نسبتا طوالنی است که موجﺐ

براي تﺸخیﺺ این بیماري بهکار برده میشود روش

میﮔردد سرﻋت انتﺸار آن بسیار باال باشد .ﻟذا ﻗبﻞ

استفاده از دستﮕاه آر تی ﭘی سی آر 17میباشد که

از هر ﭼیﺰي نیاز است تا در جامعه امروزي از

یﮏ روش موﻟﮑوﻟی دﻗیق و مبتنی بر تﺸخیﺺ ژنوم

روشهاي کارآمد براي ﭘیﺸﮕیري استفاده شود .در

ویروس است ،اما الزم است تا نمونهﮔیري توسﻂ

این مورد یﮑی از مسائﻠی که امروزه مورد توجه

اﭘراتور از حﻠق بیمار ﺻورت ﭘذیرد و از طرف دیﮕر

است ،فاﺻﻠهﮔذاري اجتماﻋی است .بنابراین مﺤققین

روشی زمانبر و مبتنی بر ابﺰارها و تﺠﻬیﺰات ﭘیﭽیده

و دوﻟتها به دنبال راهﮑارهایی براي استفاده از

است .این روش از ﭘاسخهاي منفی فراوان نیﺰ رنﺞ

روشهاي نوین براي ارزیابی اﺛر فاﺻﻠهﮔذاري

میبرد ﭼراکه بسیار وابسته به نمونهﮔیري ﺻﺤیح

اجتماﻋی در جامعه میباشند .در این راستا
شبﮑههاي تﻠفن همراه به منﻈور ارزیابی اﺛر

17

Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT)PCR
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توسﻂ اﭘراتور است و با توجه به ﺧطرناك بودن
بیماري

معموال

این

اتفاق

بخوبی

ﺻورت متواﻟی از راه دور ﻗابﻞ اندازهﮔیري و کنترل
باشد .از جمﻠه تﺠﻬیﺰات و سنسورهاي مورد استفاده
در این زمینه میتوان به استفاده از کمربند شﮑمی
به منﻈور اندازهﮔیري تعریق بدن بیمار ،استفاده از
دستﮕاه ﭘﻠیتسموﮔراف یا باديباکﺲ براي
اندازهﮔیري حﺠﻢ ریه و هواي باﻗیمانده در آن و
استفاده از رادیودتﮑتور براي بررسی میﺰان حرکت
ریه بیمار اشاره نمود که از راه دور و با استفاده از
اینترنت اشیاء ﻗابﻞ ﭘیﮕیري ﺧواهد بود .اتﺼال این
سیستﻢها به اینترنت موجﺐ میﮔردد ﻋﻼئﻢ بیمار
به طور متواﻟی و از راه دور کنترل شده و احتمال
انتقال بیماري به کادر درمان کاهﺶ ﭼﺸمﮕیري
یابد.
همﭽنین انتقال و مﺼرف دارو توسﻂ بیماران
بستري یﮑی دیﮕر از مواردي است که میتواند
موجﺐ آﻟودﮔی کادر درمان ﮔردد .در این مورد نیﺰ
استفاده از رباتهاي هوشمند که همﺰمان دسترسی
به باکﺲهاي تعریفشده دارو داشته و همﺰمان
اطﻼﻋات بیمار را نیﺰ تﺠﺰیه و تﺤﻠیﻞ مینمایند امر
دارو رسانی به بیماران را تسﻬیﻞ مینماید .این مورد
در ایاﻟت ﭘنسیﻠوانیاي آمریﮑا و هﻢﭼنین در ووهان
ﭼین به کار ﮔرفته شده است]. [24
ﻋﻼوه بر موارد ذکر شده باید اذﻋان نمود در شیوع
بیماريهاي ﺧطرناك و داراي سرﻋت شیوع باال
ﻋمﻠﮑرد سریع دوﻟتها و ارﮔانهاي مربوط به تامین
بﻬداشت جامعه بسیار ﭘر اهمیت است .معموال کادر
درمان در مواجﻬه با ﭘاندمیهاي ناشناﺧته نﻈیر
کووید 19تﺠربه ﭼندانی نداشته و همین موضوع
موجﺐ افﺰایﺶ تﻠفات میﮔردد .انتقال سریع
اطﻼﻋات و تﺠربیات بین بیمارستانها و مراکﺰ

ﺻورت

نمیﭘذیرد] .[24استفاده از تﮑنوﻟوژي بیسیﻢ و
اینترنت اشیاء در حوزه بررسی ﻋﻼئﻢ کﻠینیﮑی و به
منﻈور ردیابی فﺸار ﺧون ،سرﻋت تنفﺲ ،میﺰان
اکسیژن ﺧون ،اﻟﮑتروکاردیوﮔرام ﻗﻠﺐ براي اوﻟین بار
در سال  2001در آمریﮑا بهکار ﮔرفته شد .در این
بیماري و با توجه به ﺧطرات باﻟقوه این بیماري و
سرﻋت شیوع باالي آن ،تﺸخیﺺ از راه دور و
ارزیابی ﻋﻼئﻢ حیاتی افراد براي تﺸخیﺺ افراد
مﺸﮑوك به بیماري بسیار اهمیت دارد .ارزیابی
ﻋﻼئمی نﻈیر سطح اکسیژن ﺧون ،میﺰان تعریق
بدن ،دماي بدن ،میﺰان و سرﻋت تنفﺲ و ضربان
ﻗﻠﺐ از جمﻠه مواردي است که میتواند به تﺸخیﺺ
زودهنﮕام بیماري کمﮏ کند] .[25بعﻼوه استفاده از
روشهاي هوشمند در ﻋﮑسبرداري از ﻗفسه سینه و
جﻠوﮔیري از تماس اﭘراتور با بیمار موضوع مﻬﻢ
دیﮕري است که در برنامه هاي مختﻠف هوشمند
کاربردي شده است].[24
مرحله درمان :یﮑی از مﺸﮑﻼت اساسی در مورد
این بیماري ﭼﮕونﮕی درمان بیمارانی است که با
شدت باال به این بیماري دﭼار شده و نیاز به
مراﻗبتهاي ویژه دارند .این بیماران به شدت ﻗادر به
انتﺸار بیماري بوده و باالترین نرخ ابتﻼ به افراد
ساﻟﻢ را شامﻞ میشوند .ﻟذا یﮑی از مﻬﻢترین
کاربردهاي اینترنت اشیاء ،در این مرحﻠه است .به
شﮑﻠی که ﻋﻼئﻢ حیاتی بیمار به طور کامﻞ و به
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اشتباهات جبرانناﭘذیري ﮔردد و حتی موجﺐ
انتقال اطﻼﻋات اشتباه ﮔردد .ﻟذا ایﺠاد استانداردهاي
ﻋمﻠیاتی براي یﮑسانسازي و افﺰایﺶ کیفیت
تﺠﻬیﺰات و نرمافﺰارهاي مورد استفاده در درمان
بیماري بسیار اهمیت دارد .موضوع دیﮕر ارتباط
تﺠﻬیﺰات شرکتهاي مختﻠف با یﮑدیﮕر است .الزم
است زیرساﺧتها به ﮔونهاي طراحی ﮔردد تا
تﺠﻬیﺰات ساﺧته شده توسﻂ شرکتهاي مختﻠف به
ﺧوبی توانایی انتقال اطﻼﻋات بین یﮑدیﮕر را داشته
باشند .در کنار تمامی ﭼاﻟﺶهایی که مربوط به
تﺠﻬیﺰات مورد استفاده و نﺤوه استفاده از اینترنت
اشیاء در درمان بیماريها و بویژه بیماري ناشی از
کووید 19است باید یﮏ موضوع مﻬﻢ دیﮕر را نیﺰ
افﺰود .این ﭼاﻟﺶ مربوط به فرﺻت ویژهاي است که
در اﺧتیار دوﻟتها ﻗرار ﮔرفته است تا بتوانند جوامع
زیر دست ﺧود را کنترل کنند .در دنیاي ﭘﺲ از
کرونا بسیاري از اﻗدامات اضطراري کوتاه مدت
ﻗسمتی از زندﮔی بﺸر ﺧواهند شد و براحتی از
جامعه جدا نخواهند شد .در دنیاي ﭘﺲ از کرونا راه
براي نﻈارت زیرﭘوستی جوامع بسیار بازتر ﺧواهد
بود .بیماري کرونا به دوﻟتها کمﮏ کرده است تا به
منﻈور ردیابی بیماران تمامی جوامع را ردیابی
نمایند و آﺛار بﻠندمدت آن ممﮑن است ﭼندان
ﺧوشایند نباشد ،بنابراین الزم است تا ﻗوانین مربوط
به حریﻢ ﺧﺼوﺻی نیﺰ به ﺧوبی تعریف شده و مورد
توجه ﻗرار ﮔیرد].[23-25

درمانی سﻬﻢ بسﺰایی در کنترل بیماري دارد .در
این راستا نیﺰ اینترنت اشیاء میتواند نقﺶ ﭘر رنﮕی
در زمینه دستهبندي و انتقال اطﻼﻋات بین مراکﺰ
درمانی و مراکﺰ تﺼمیﻢ ﮔیرنده ایفا نماید که موجﺐ
کاهﺶ ﭼﺸمﮕیر مرگ و میر ناشی از بیماري ﺧواهد
ﮔردید.
همﭽنین یﮑی از ﭼاﻟﺶهاي بیماري ناشی از
کووید 19حﺠﻢ باالي افرادي است که دﭼار بیماري
به ﺻورت ﺧفیف شده و فقﻂ برﺧی از ﻋﻼئﻢ بیماري
را نﺸان میدهند .مراجعه این افراد به مراکﺰ درمانی
باﻋﺚ اﺧتﻼل در امر درمان و کنترل بیماري
میﮔردد .زیرا از طرفی موجﺐ آﻟوده شدن افراد
ساﻟﻢ شده و از طرف دیﮕر شدت بیماري به ﮔونهاي
نیست که نیاز به بستري شدن داشته باشند.
مﻬمترین توﺻیه به این ﮔروه از بیماران این است
که در ﺧانه بمانند و ﻋﻼئﻢ بیماري ﺧود را تﺤت نﻈر
داشته باشند .در این راستا نیﺰ استفاده از اینترنت
اشیاء و انتقال ﻋﻼئﻢ حیاتی بیمار به مراکﺰ درمانی و
دریافت توﺻیههاي ﭘﺰشﮑی و درمانهاي مورد نیاز
بسیار کارآمد ﺧواهد بود .بویژه اینﮑه دسترسی به
اینترنت توسﻂ افراد ناآﮔاه و ﻏیرمتخﺼﺺ ﮔاهی
موجﺐ انﺠام ﺧوددرمانی شده و آسیﺐ هاي جبران
ناﭘذیري به بیماران وارد میکند].[25
چالشها
یﮑی از ﭼاﻟﺶهاي اساسی در راستاي استفاده از
اینترنتاشیاء در امر درمان بیماريها ،فقدان
استانداردهاي الزم میباشد .شرکتهاي مختﻠف
براساس سطح تﮑنوﻟوژي ﺧود راهﮑارها و تﺠﻬیﺰات
متفاوتی را ارائه میدهند که ممﮑن است از نﻈر
سطح فناوري ﻗابﻞ مقایسه نبوده و دﭼار نقﺺ یا
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 1. 5برنامه دستیار تشخیص و درمان هوشمند

سایرﻋوامﻞ مﺤیطی داﺧﻠی باید بطور کامﻞ کنترل

کووید(ncapp)19-

شود .ﻋﻼوه بر این ،بیمار را باید از نﻈر تعداد

برنامه ( 18)nCappمبتنی بر اینترنت اشیا (،)IoT

سﻠوﻟﻬاي ﺧونی تﺤت نﻈر داشت .آزمایﺶ ادرار،

فناوري براي انﺠام کار باﻟینی در طول بیماري

 ،CRP19ﻋمﻠﮑرد اندامﻬا (آنﺰیﻢهاي کبدي و

مسري  ،COVID-19بویژه براي بیماران سرﭘایی،

ﻋمﻠﮑرد کﻠیه) و تﺼویربرداري از ﻗفسه سینه نیﺰ

کمﮏ به تﺸخیﺺ و درمان و رسیدن به شناسایی

مورد نیاز است].[28

زودهنﮕام ،جداسازي و درمان بیماران مبتﻼ به

برنامه دستیار تﺸخیﺺ و درمان هوشمند کووید19

 COVID-19است .در مقایسه با مدل ﭘﺰشﮑی

از اینترنت نسﻞ ﭘنﺠﻢ استفاده میﮑند و در مقایسه

سنتی ،نرم افﺰارمدیریت  nCappدر رویارویی با

با نسﻠﻬاي ﻗبﻠی شبﮑههاي تﻠفن همراه ،توانایی هاي

 COVID-19می تواند بﻬتر ﻋمﻞ کند nCapp

شبﮑه  5Gبه طور ﻗابﻞتوجﻬی بﻬتر است].[29

میتواند نﻈارت آنﻼین را انﺠام دهد و داراي ردیابی

برنامه  ncappمی تواند هﺸت ﻋمﻠﮑرد شﮑﻞ  5را

مﮑان بیمار ،زنﮓ هﺸدار ،نﻈارت تمام وﻗت بر

بﺼورت آنﻼین در تﻠفن هوشمند یﮏ ﭘﺰشﮏ ﭘیاده

تﻐییرات ﻋﻼئﻢ و شدت بیماري میباشد ].[26

سازي کند] .[28

 nCappبه طور ﺧودکار توﺻیههاي درمانی را
مطابق با دستوراﻟعمﻠﻬاي برنامه تﺸخیﺼی و درمانی
ذات اﻟریه کرونا ویروس جدید توﻟید میﮑند (نسخه
موﻗت  .[27])6در ﺻورت بروز مﺸﮑﻼت درمانی،
ﭘﺰشﮑان میتوانند از طریق یﮏ ﭘیوند ابري براي
تعامﻞ با کارشناسان باتﺠربه از ﭘﺰشﮑان آنﻼین

شﮑﻞ -5هﺸت ﮔﺰینه  ncappدر تﻠفن هوشمند][28

درﺧواست کمﮏ کنند .بیمار باید در رﺧتخواب

 -1ﺛبت بیمار شامﻞ اطﻼﻋات اﺻﻠی بیمار است.

استراحت کند ،از نﻈر ﻋﻼئﻢ حیاتی کنترل شود

-2شروع مﺸاوره بیمار(سواالت تستی که بیمار

(ضربان ﻗﻠﺐ ،اشباع اکسیژن نبض ،ضربان تنفسی و

بﺼورت بﻠه و ﺧیر جواب میدهد مانند ﻋﻼئﻢ سرفه،

فﺸار ﺧون) ﻋﻼوه بر این ،مقدار آب مﺼرف شده

تﺐ ،داروهاي مﺼرفی و.)....

توسﻂ بیمار ،سطح اﻟﮑتروﻟیت و اسید ﭘایه آن و

-3تﺸخیﺺ هوشمندانه(ﭘیﺸنﻬادات هوشمندانه
تﺸخیﺼی بطور ﺧودکار براي مرجع توﻟید میﺸود).

18

COVID-19 Intelligent Diagnosis and Treatment Assistant
Program

C-Reactive Protein

82

19

مروری سیستماتیک بر اینترنت اشیاء در حوزه کاربردی پزشکی با رویکرد کنترل اپیدمیولوژی ویروس کرونا
آ.زاللی ،د.زارع دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده

مﺼنوﻋی ﻗادر است فرآیند تنﻈیﻢ دامنه را به ﺻورت
ﺧودکار انﺠام دهد] .[33در شﮑﻞ  6بطور ﺧﻼﺻه
فناوریﻬاي استفاده شده در کنترل ویروس کرونا
مﺸاهده میﺸود.

-4درمان هوشمندانه (توﺻیه درمانی براساس شدت
بیماري فراهﻢ شده است).
-5اطﻼﻋات مربوط به متخﺼﺼان ارائه میﺸود.
-6با استفاده از موﻗعیتیابی نقﺸه اطﻼﻋات در مورد
موارد  COVID-19در اطراف منطقه کاربر فراهﻢ
شده است.
-7اطﻼﻋات مربوط به ﺧودکنترﻟی و ﺧودمراﻗبتی
ارائه شده است.
-8دستوراﻟعمﻞ هاي مربوطه ،تﺸخیﺺ و مﺸخﺼات
درمان ،سخنرانیهايتخﺼﺼی  ،مقاﻟههاي تﺤقیقاتی
و ﭘیوندها ارائه شده است.
 2 . 5سیتیاسکﻦ بدون تماس با بیماران ناقل
اشعه  Xو  CTﻗفسه سینه بطور ﮔسترده در
ﻏرباﻟﮕري و تﺸخیﺺکووید 19استفاده میﺸود].[30
ﻋﮑسبرداري ﺧودکار و بدون تماس با بیمار داراي
اهمیت باالیی براي جﻠوﮔیري از انتقال ﻋفونت
میباشد .اﮔرﭼه متاسفانه درحال حاضر تماس
اجتناب ناﭘذیري بین تﮑنسینﻬاي مراکﺰ ﻋﮑسبرداري
و بیماران وجود دارد] .[31بسیاري از سیستمﻬاي
مدرن اشعه ایﮑﺲ و سیتیاسﮑن ،مﺠﻬﺰ به دوربین
با هدف نﻈارت بر بیمار میباشد] .[32در طول شیوع
کووید ،19این دستﮕاهﻬا فرﺻت را فراهﻢ کردند تا
ﮔردش کار ﻋﮑسبرداري و اسﮑن بدون تماس با
بیمار ﺻورت ﭘذیرد .تﮑنسینﻬا میتوانند از طریق یﮏ
ویدیوي زنده از دریﭽه دوربین ،بیمار را از اتاق
کنترل کنند .اﮔرﭼه از نماي دوربین تنﻈیﻢ دامنه
تﺼویربرداري مﺸﮑﻞ است در این مورد هﻢ ،هوش

شﮑﻞ -6فناوریﻬاي استفاده شده در کووید19

 –6نتیجهگیری
اینترنت اشیا فناوري جدیدي مﺤسوب میﺸود و
تاﺛیر اﻗتﺼادي آن دهها برابر بیﺸتر از تاﺛیري است
که اینترنت از زمان حﻀورش در کﺸورهاي مختﻠف
داشته است و مثﻞ هر تﮑنوﻟوژي دیﮕر ﭼاﻟﺸﻬایی را
نیﺰ دارد .تﺤﻠیﻠﮕران ﭘیﺶبینی می کنند که اینترنت
اشیا مانند انقﻼب ﺻنعتی ،جﻬان را متﺤول ﺧواهد
کرد .یﮑی از ابعاد مﻬﻢ مطاﻟعه و تﺤقیق در حوزه
فناوري اطاﻋات و ارتباطات و فﻀاي مﺠازي ابعاد
ژئوﭘﻠیتیﮑی آن میباشد زیرا ژئوﭘﻠیتیﮏ به بررسی
ارتباط بین فﻀا و سیاست میﭙردازد و فﻀاي مﺠازي
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به ﻋنوان یﮏ فﻀاي مﺸاع بین بازیﮕران سیاسی و

مورد ﺧانواده ،سﻼمت افراد و وضعیت ماﻟی آنﻬا را

به ﺧﺼوص دوﻟتﻬا در نﻈر ﮔرفته می شود ،هر کدام

جمعآوري میکند .رﻋایتنﺸدن نﮑات امنیتی و

از این بازیﮕران سعی دارند نقﺶ بیﺸتري را به ﺧود

بیتوجﻬی به حریﻢ ﺧﺼوﺻی سبﺐ ایﺠاد مقاومت

اﺧتﺼاص داده و منﺰﻟت استراتژیﮏ ﺧویﺶ را ارتقا

در ﭘذیرش اینترنت اشیا توسﻂ افراد و سازمانها

دهند .متاسفانه بعﻀی از کﺸورها مانند ایران هیچ

ﺧواهد بود.

وﻗت به موﻗع وارد فناوريهاي نوین و ﮔسترده نﺸده

در حوزه ﭘﺰشﮑی هﻢ مانند دیﮕر حوزهها ﭼاﻟﺸﻬا

اند .واﻗعیت آن است که اینترنت اشیاء دیر یا زود

وجود دارد وﻟی همانطور که در این مقاﻟه سعی

می آید و توسعه ﭘیدا می کند و بﻬتر است ما بﺠاي

کردیﻢ نمونههایی از مﺰایا را نﺸان دهیﻢ نقاط ﻗوتی

نﮕران بودن در مورد آن به راهﮑارهایی که امنیت و

مانند نﺠات جان میﻠیونﻬا انسان و جﻠوﮔیري از

حریﻢ ﺧﺼوﺻی را در نﻈر بﮕیرد فﮑر کنیﻢ و براي

بوجود آمدن فﺠایع انسانی بوسیﻠه این فناوري نوین

آن سرمایه ﮔذاري نماییﻢ و همﭽنین باﻋﺚ

ﺧﺼوﺻا در زمان شیوع ویروس کرونا بخاطر مسري

اشتﻐاﻟﺰایی فارغاﻟتﺤﺼیﻼن دانﺸﮕاهی شویﻢ .شایان

بودن بیماري و نیاز به نﻈارت مداوم بیماران

ذکر است ﮔرﭼه اینترنت اشیا ،کیفیت زندﮔی مردم

ﻏیرﻗابﻞ انﮑار است .همانطور که اینترنت کارها را

و روال کاري سازمانها را بﻬبود میبخﺸد ،اما

بسیار آسانتر ،ارزانتر و با ترافیﮏ کمتر کرد نقﺸی

بستري آسیﺐﭘذیر در برابر حمﻠه احتماﻟی

که اینترنت اشیا در کاهﺶ هﺰینه ها ،انرژي ،ترافیﮏ

هﮑرهاست .مطاﻟعات انﺠام شده توسﻂ ”هیﻠوت

و  .....میتواند داشته باشد ،ﻏیرﻗابﻞ وﺻف است و ما

ﭘاکارد “ HPدر سال  2014نﺸان داد که حدود

با زیرساﺧتﻬایی که در کﺸورمان داریﻢ ،میتوانیﻢ از

70درﺻد از دستﮕاههاي اینترنت اشیا موجود در

این تﮑنوﻟوژي استفاده کنیﻢ .ﺧﺼوﺻا در حوزه

دنیا در معرض آسیﺐهاي امنیتی هستند .برﺧی از

ﭘﺰشﮑی و سﻼمت بمنﻈور تﺸخیﺺ سریع بیماریﻬا،

دستﮕاههاي اینترنت اشیا به ﻋﻠت ﻋدم رمﺰﮔذاري

کمترشدن بار مسﺌوﻟیت روي دوش بیمار و

انتقال ،رابﻂ وب ناامن و ﻋدم حفاﻇت کافی از نرم

کمترشدن ترافیﮏ رفت وآمد و آﻟودﮔی هوا IOT ،

افﺰار ،آسیﺐﭘذیرند .برﺧی از برنامههاي اینترنت اشیا

یﮏ نیاز اساسی است.
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